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El Marroc. Fes – Sud – Marràqueix
Itinerari
Dia 1r. Sortida des de Barcelona en el vol direcció a Casablanca. A continuació sortida amb un altre vol en
destinació a Fes. Trasllat i nit en hotel.
Dia 2n. Fes. Us incloem l’acompanyament d’un guia ja
que la ciutat és força laberíntica i complicada. En endinsar-nos pels carrers de la seva medina (ciutat antiga)
tindrem la sensació de fer un salt enrere en el temps:
l'organització gremial és present en el treball, l’estretor
dels seus carrers no permet cap més mitjà de transport
que els ases i un constant formigueig de gent es mou per
una laberíntica xarxa de carrerons enmig dels quals ens
sorprendran barris com el dels andalusos i magnífiques
mesquites i escoles coràniques. Fes ha estat sempre
associada a l’estudi i la religiositat i sens dubte continua
sent la capital espiritual del Marroc. Després de visitar la
medina, una bona opció és caminar sense nord pels
carrers de Fes-Jdid, on hi ha el palau reial, la mellah (barri jueu) i també la mesquita més antiga de Fes.
Dia 3r. Fes - Dunes de Merzouga. Ara és el torn de l’Atles. A pocs quilòmetres de Fes creuarem Ifrane, centre
de vacances, abans de trobar els boscos de cedres de l’Atles Mitjà. Quan deixem enrere Midelt ens espera un
sorprenent canvi de paisatge: la carretera creua l’Alt Atles per, en poca estona, endinsar-nos cap al Gran Sud.
El paisatge es torna àrid, amb espectaculars formacions
geològiques i amb profundes valls, com la Vall del Ziz,
que són immenses taques verdes enmig del desert.
Començarem a veure arquitectura de fang, palmeres,
alguna kasbah llunyana... som a les portes del desert. En
arribar a Erfoud continuarem cap a l'Erg Chebbi (Dunes
de Merzouga). un espectacular conjunt de dunes de més
de 300 metres d'altura, amb alguns petits oasis al voltant.
Passarem la nit en un acollidor hotel al peu de les dunes.
Es pot sortir a passejar tranquil·lament per les muntanyes
de sorra, que comencen just a la porta de l'alberg,
passejar per l'oasi admirant com s'aprofita l'aigua que
brolla allà a prop, recórrer el camí fins a la font, on dones i
nens busquen provisions d'aigua en un constant tràfec...
Un marc que fascina.
Dia 4t. Dunes de Merzouga - Tinerhir. Val la pena matinar per pujar a les dunes abans que surti el sol; a peu
o en camell, la bellesa de l’espectacle compensarà amb escreix l’esforç. Després d’esmorzar sortim per recórrer un paisatge de hammada (desert de pedra), on de tant en tant apareixen dunes i palmeres, petits oasis on
la vida es fa present. Anirem fins a Tinerhir, el més frondós dels oasis del sud, des d’on s’accedeix a les Gorges del Todra, amb unes parets de més de 200 metres d'altura que no podran sinó impressionar-nos.... un
bonic recorregut enmig de palmeres, roca i aigua, amb el desert com a rerafons.. Hi haurà temps per caminar
per l’oasi, contemplar els horts i els sistemes de regadiu, i per recórrer part de les gorges en un camí inigualable. Nit a Tinerhir en l’hotel .
Dia 5è. Tinerhir – Aït Benhaddou. Continuem per la Ruta de les Kasbahs i farem una entrada cap a la Vall
del Dades, la més bonica del Sud del Marroc. Després encara ens sorprendrem en arribar a Skoura, un magnífic conjunt de kasbahs entre les quals destaca per la seva bellesa l’anomenada d'Ameridil. Deixant enrera
Ouarzazate, arribarem a Aït Benhaddou, una de les kasbahs més grans de tot el sud, que manté algunes
parts molt ben conservades, entre altres motius pel fet d'haver-se convertit en escenari de moltes pel·lícules.
Fes, Sud i Marràqueix

Dormirem en un hotel al davant mateix de la kasbah, de manera que podrem visitar-la amb calma i fora dels
horaris de més afluència de visitants.
Dia 6è. Aït Benhaddou – Marràqueix. Per arrodonir
l’espectacularitat del viatge, farem el camí cap a
Marràqueix per l’antiga ruta caravanera que unia les
dues ciutats i passa per la pista que va per la Vall del
riu Ounila, on hi ha kasbahs construïdes en coves, i
que a més us portarà a la kasbah de Telouet. En
retrobar l’asfalt continuarem per la carretera que uneix
Ouarzazate i Marràqueix (que tothom assenyala com
un dels indrets més bonics del Marroc) i que s'ha de
recórrer a poc a poc, per la seva bellesa i perquè es
tracta d'un port de muntanya que creua l'Atles a
gairebé 2.300 m. A primera hora de la tarda arribada a
Marràqueix. Serà l'ocasió per fer una primera incursió
a la plaça J’maa El Fna, un extasiant lloc ple a tot arreu d'encantadors de serps, domadors de mones, narradors de contes, dentistes, saltimbanquis, llançadors de cartes, futuròlegs... Serà com viure dins d'un conte de
les mil i una nits. Nit en riad.
Dies 7è. Dia lliure a Marràqueix, famosa per la seva plaça de J'maa El Fna, que ocuparà bona part del nostre
temps: una amalgama d'aromes, sons i sensacions irrepetible. Però hi ha, a més, infinitat de llocs per on passejar i dels quals podem gaudir: els jardins de Majorelle, la Menara, les tombes Saadianes, vaguejar per la
medina o per la mellah, vorejar les seves muralles, la ciutat moderna (Gueliz) amb els modes de vida occidentals.
Dia 8. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Marràqueix i inici del vol de tornada. Final del viatge.
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